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1. GEDRAGSREGELS BIJ SCHOOLEXAMENS 

1.1 Een leerling die te laat komt, levert het gemaakte werk op het gewone eindtijdstip 

in, tenzij de conrector anders beslist. 

 

2. INHALEN EN HERKANSEN ONDERDELEN SCHOOLEXAMEN 

2.1 Een leerling die door ziekte of wettige afwezigheid de eerste zitting van een toets 

gemist heeft, moet deze toets inhalen en verliest het recht op een herkansing 

voor de betreffende toets. De herkansing mag wel gebruikt worden voor een 

andere toets. 

2.2 Inhalen gebeurt op de volgende momenten: 

• havo 4 en vwo 4:  

Inhalen van toetsen uit de toetsweken vindt plaats in de daarvoor bestemde 

inhaalweek (meestal derde/vierde week van nieuwe periode); 

Inhalen van gemiste toetsen gedurende periodes A, B en C wordt geregeld 

door de vakdocent. De vakdocent kan een afspraak maken tijdens een 

werkinhaaluur. De vakdocent kan het inhalen ook tijdens de inhaalweek laten 

doen (meestal derde/vierde week van nieuwe periode); 

Inhalen van toetsen gedurende periode D vindt plaats in de daarvoor 

bestemde inhaalweek (meestal derde/vierde week van nieuwe periode). 

• havo 5, vwo 5 en vwo 6:  

Inhalen van toetsen uit een periode vindt plaats in de daarvoor bestemde 

inhaalweek. 

2.3 Voor herkansing komen alleen schriftelijke en mondelinge toetsen in aanmerking. 

2.4 Het aantal herkansingen is beperkt:  

• in havo 4 en vwo 4 hebben leerlingen in periode D twee 

herkansingsmogelijkheden: één toets maatschappijleer uit het gehele 

schooljaar en één toets van een ander vak uit periode D; 
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• in vwo 5 is er na elke periode een herkansingsmogelijkheid voor één toets; 

• in havo 5 en vwo 6 is er na elke periode een herkansingsmogelijkheid voor één 

toets. Daarnaast is er nog één extra herkansing die een leerling mag inzetten 

in een periode naar keuze. In totaal kunnen er dus vier toetsen worden 

herkanst. De extra herkansing kan niet achteraf worden ingezet op een toets 

uit een eerdere periode.  

De keuze voor de te herkansen toets maakt de leerling zelf. 

2.5 Herkansingsmogelijkheden die niet gebruikt zijn, vervallen; m.a.w. in een 

volgende periode kan geen aanspraak worden gemaakt op eerder niet gebruikte 

herkansingsmogelijkheden. 

2.6 Het hoogste cijfer behaald bij de herkansing of bij de eerder afgelegde toets geldt 

als definitief cijfer voor die toets. Echter, mocht er sprake zijn van een 

onregelmatigheid bij de herkansing, dan kan het bevoegd gezag het cijfer 1 

toekennen als definitief cijfer voor de toets.  

2.7 Een eenmaal gemaakte toets kan achteraf niet meer (door ziekte of andere 

persoonlijke omstandigheden tijdens de toets) ongeldig verklaard worden. 

2.8 Als de leerling afwezig is in een of meer lessen op de dag van de herkansingen, 

kan de herkansing van die dag voor die leerling vervallen. De conrector beslist. 

2.9 In geval van ongeoorloofde afwezigheid bij vaklessen en overige 

onderwijsactiviteiten en/of niet afgehandelde te laat meldingen kan de 

schoolleiding het recht op herkansing van het schoolexamen geheel of gedeeltelijk 

intrekken, maar niet voordat de leerling over de afwezigheid is gehoord en van dit 

artikel in kennis is gesteld. 

2.10 Voor het maken van een herkansing moet een leerling zich opgeven voor een 

bepaalde deadline. Die deadline is een harde afspraak. Als een leerling te laat is 

met opgeven, vervalt het recht om te herkansen. 

2.11 In bijzondere gevallen kan uitsluitend in overleg met de conrector afgeweken 

worden van bovenstaande regels. Als een kandidaat het niet eens is met de 

uitkomst van dat overleg, kunnen de ouder(s)/verzorger(s) van de kandidaat zich 

per mail richten tot de examencommissie met het verzoek de beslissing te 

heroverwegen. De beslissing van de examencommissie is vervolgens bindend. 

 

3. ONTHEFFING TWEEDE MODERNE VREEMDE TAAL ATHENEUM 

3.1 De conrector kan een leerling ontheffing verlenen voor de tweede moderne 

vreemde taal op het atheneum. 

De ontheffing kan worden verleend:   

a. aan een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal, of met een 

zintuiglijke beperking die effect heeft op taal,   

b. aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries,  

c. aan de "eenzijdige bèta" die het onderwijs in één van de natuurprofielen volgt 

en voor wie het volgen van onderwijs in de taal naar verwachting een 

succesvolle afronding van de opleiding hindert. 

In plaats van de tweede moderne vreemde taal volgt de leerling een ander 

examenvak (artikel 26 lid 5 Inrichtingsbesluit WVO). 
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4. ONREGELMATIGHEDEN (SCHOOL)EXAMEN 

4.1 Als een praktische opdracht niet op het vooraf aangegeven moment is ingeleverd 

via de digitale leeromgeving van Somtoday, krijgt een leerling de kans om binnen 

5 werkdagen alsnog de opdracht in te leveren. Als de leerling de opdracht binnen 

deze termijn afmaakt, zal het eindcijfer bepaald worden met de formule:  

eindcijfer = behaalde resultaat – 1,0 x aantal werkdagen te laat ingeleverd.  

Na het verstrijken van deze termijn wordt het cijfer 1 toegekend aan de 

praktische opdracht. 

4.2 Als de (extra) inlevertermijn ook wordt overschreden, wordt dit gezien als een 

onregelmatigheid. Artikel 15.4 van het Examenreglement treedt dan in werking. 

4.3 Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt, 

kan de conrector een van de volgende sancties opleggen: 

a. het schoolexamen ongeldig verklaren, hetgeen tevens ontzegging van 

deelname aan het centraal examen inhoudt,  

b. dat het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de 

door de rector en examinatoren aan te wijzen onderdelen en op de door hen 

te bepalen wijze. 

4.4 Alvorens een beslissing als gevolg van artikel 15.4 van het Examenreglement  

wordt genomen, hoort de coördinator/conrector de kandidaat. Als het gaat om een 

centraal examen, kan de kandidaat zich door een door hem aan te wijzen 

meerderjarige laten bijstaan. De coördinator/conrector deelt zijn beslissing mee 

aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de 

schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in artikel 15 van 

het Examenreglement. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift 

toegezonden aan de ouder(s)/verzorger(s) van de kandidaat en aan de inspectie, 

als het gaat om een centraal examen. 

4.5 Wanneer door onregelmatigheden het cijfer 1 aan een toets is toegekend, mag 

deze toets niet herkanst worden. 

 

5. UITSLAGBEPALING 

5.1 De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde 

cijfers ten minste 5,5 is; 

b. hij/zij: 

voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en 

literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, B of C als eindcijfer 5 

of meer heeft behaald en hij voor het andere vak dan wel andere hier 

genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en 

c. hij/zij onverminderd onderdeel  a en b: 

1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een 

eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 

2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 

vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het 

gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 

3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 

als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor 

een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 

en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 
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4. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als 

eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft 

behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 

vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het 

gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 

d. hij/zij voor geen van de onderdelen, genoemd in het lid 4.2, lager dan het 

eindcijfer 4 heeft behaald; en 

e. hij/zij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel 

van elk profiel, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. 

5.2 Bij de uitslagbepaling volgens het lid 5.1 wordt het combinatiecijfer aangemerkt 

als één vak. Het combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de 

eindcijfers van de volgende onderdelen:  

a. Voor havo en vwo atheneum bestaat uit het gemiddelde van de eindcijfers 

van maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming (ckv) en het 

profielwerkstuk.  

b. Voor vwo gymnasium bestaat uit het gemiddelde van de eindcijfers van 

maatschappijleer en het profielwerkstuk.  

Een leerling in het gymnasium volgt klassieke en culturele vorming (kcv) 

als onderdeel van een van de klassikale talen. 

Voor het combinatiecijfer mogen de afzonderlijke eindcijfers niet lager zijn dan 

een 4.  

Voorwaarden waaraan het werkstuk moet voldoen staan beschreven in het 

profielwerkstuk informatieboekje. 

 

6. CUM LAUDE 

6.1 Voor vwo moet gemiddeld voor de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, 

het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel samen minimaal 8,0 zijn 

behaald. Bij 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude. Bovendien mag 

geen eindcijfer lager zijn dan een 7.  

Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. 

Een 6 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude.  

Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7, maar hier geldt dat het cijfer voor 

de samenstellende onderdelen wel lager mag zijn dan 7.  

Zie voor de tekst van de regeling: Artikel 52a lid 1 Eindexamenbesluit VO. 

6.2 Voor havo moet het gemiddelde van de grote vakken in het gemeenschappelijk 

deel, het profieldeel en het hoogste cijfer in het vrije deel samen minimaal 8,0 

zijn. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6.  

Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten.  

Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude.  

Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar de samenstellende 

onderdelen mogen wel lager zijn dan 6.  

Zie voor de tekst van de regeling: Artikel 52a lid 2 Eindexamenbesluit VO. 

 

7. AFGESLOTEN VAKKEN BIJ DOUBLEREN 

Als een leerling blijft zitten, vervallen in principe alle beoordelingen die in het 

afgelopen jaar zijn gegeven. Op deze regel zijn uitzonderingen: 

• Het vak LO moet ten alle tijden opnieuw worden gevolgd. 

• Als het cijfer van een praktische opdracht 7 of hoger is, mag de docent 

hiervoor een vrijstelling verlenen, mits de opdracht gelijkwaardig is. Het 

eerder behaalde cijfer wordt door de docent aan zijn/haar examendossier 
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toegevoegd. 

Havo4: Als een leerling het vak maatschappijleer met een 7 of hoger heeft 

afgesloten, heeft de leerling het recht op een vrijstelling voor het gehele vak. 

Het eerder behaalde cijfer wordt aan zijn/haar examendossier toegevoegd. 

Als een leerling het vak levensbeschouwing met een 6 of hoger heeft 

afgesloten, heeft de leerling het recht op een vrijstelling voor het vak. 

• Havo5: Als een leerling het examenvak informatica, BSM, NLT, CKV of het 

profielwerkstuk met een 7 of hoger heeft afgesloten, heeft de leerling het 

recht op een vrijstelling voor het gehele vak. Het eerder behaalde cijfer wordt 

aan zijn/haar examendossier toegevoegd. Het eerder behaalde cijfer voor 

maatschappijleer wordt ook aan zijn/haar examendossier toegevoegd. 

De eindcijfers uit havo4 worden overgenomen in het nieuwe examendossier.  

Vwo4: Als een leerling het vak maatschappijleer, met een 7 of hoger heeft 

afgesloten, heeft de leerling het recht op een vrijstelling voor het gehele vak. 

Het eerder behaalde cijfer wordt aan zijn/haar examendossier toegevoegd. 

• Vwo5: Als een leerling het CKV met een 7 of hoger heeft afgesloten, heeft de 

leerling het recht op een vrijstelling voor het gehele vak. Het eerder behaalde 

cijfer wordt aan zijn/haar examendossier toegevoegd. Het eerder behaalde 

cijfer voor maatschappijleer wordt ook aan zijn/haar examendossier 

toegevoegd. 

Als een leerling het vak levensbeschouwing met een 6 of hoger heeft 

afgesloten, heeft de leerling het recht op een vrijstelling voor het vak. 

• Vwo6: Als een leerling het examenvak informatica, NLT of het profielwerkstuk 

met een 7 of hoger heeft afgesloten, heeft de leerling het recht op een 

vrijstelling voor het gehele vak. Het eerder behaalde cijfer wordt aan zijn/haar 

examendossier toegevoegd. Het eerder behaalde cijfer voor maatschappijleer 

en CKV wordt ook aan zijn/haar examendossier toegevoegd. 

De examendossiercijfers uit vwo4 en vwo5 worden overgenomen in het 

nieuwe examendossier. Als de PTA’s afwijken wordt in overleg met de 

examensecretaris en conrector op maat gehandeld. 

Een leerling mag voor 2 toetsen uit V5 proberen het cijfer te verbeteren om 

zo met een beter examendossier aan het examenjaar te kunnen beginnen. 

Bij speciale overgangen (Vwo4->Havo4, Vwo4->Havo5, Vwo5->Havo5) wordt in 

overleg met de examensecretaris en conrector op maat gehandeld. 

 

8. OVERSTAPPEN 

Voor de procedure Overstappen verwijzen we naar de afdelingsinformatie welke te 

vinden is op de website van het KWC. 

 

9. MANDATERING 

Mw. C. Salden is als conrector voorzitter van de examencommissie voor de 

afdeling vwo.  

Mw. J. Verheijen is als conrector voorzitter van de examencommissie voor de 

afdeling havo. 

Dhr. J. Haasakker vervult de rol van examencoördinator voor de afdelingen havo 

en vwo. 
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